HIas zvona tiše zní nad závějí,
kdes v dtÍlce tiše zanÍká,,,
V průběhu občanskéhoroku se setkávtime s několika důležitými
orienťačnímibody, které určujícharakter našíneustáIe se měnící
osobní nebo i společenské nálady. Avšak málokteré období zasahuje
do našeho nitra tak hluboce jako právě blížící
se Vánoce. Těšíse na
ně malí i velcí, pro každého mají své zvláštní osobÍtékouzlo.
Mnaho krás a cenností, které nám zanechala minula století, se
bohuŽel ztrácí pod tlakem dějinných proměn. To nejnebezpečnější,
co nó,s v této posvátné době ohrožuje, je trend konzumního prostřed'í, SIabí jedinci mu podtéhají,Hezhlavě se vrhají do davu přeplně.
ných obchodnÍch středisek v honbě za radostí, štěst'ím, blahem těles.
ným i duševním'Někteří už pochopili, že jde o marnost' Pokud
nemají víru, snažíse dopřát si alespoň několÍk kulturních zážitků.
Jenže lidské nitro se ani samou kulturou neda uspokojivě nasytit,
ČIověka můženaplnit dokonalou blažeností jen hodnota neomezená
časem ani prostorem' Našímúkolem je dávat dobry příklad okolní.
mu světu návratem k hodnatám, kterých si vážilt našípředkové
a které pečlivě uchovávali pro své potomky. Kdo zpřetrhá tyto vazby
zdravé tyadÍce, nese velkou odpovědnost před rodinoa, rodným kra.
jem i svou vlastí. Promrhané dědictví se velmi těžko obnovuje,
Není třeba hledat v současnosti dobro jen se slzami a nářkem. To
dělají škarohlídÍ.Lépe je nezaujatě pozorovat vše, co nás obklopuje.
Všude jsou světla i stíny, Dejme přednost tomu, co nás i naše bližní
potěší,nadchne a rozveselť. Nečekej"
me, až ntis budou těšit druzí, snaž.
me se sami poskytovat alespoň
těm nejbližšímbalzám vlídné.
ho slova, přátelské,ho úsměvu
a upřímné spoluúčastina
jejÍch zraněních, Nejrůznější
sociální instituce nenahradí
. opravdovou hřejivou blížen-

PROSINEC
Prosinec, když je mu zima, halí se
v bílý kožich.
Hřmění v prosinci zvěstuje silnó větry.
Jsou.|i v zimě po cestách ledy, podaří se

výborně zelí.

o

svaté Barboře ležívásníh na dvoře.
(4. prosince)

Lucie noci upije a dne nepřidá.
(13. prosinec)

Na Štěarývečer hvězdičky . ponesou

vajíčkaďepičky. (24. prosinec)

o

Si|vestru papežísnížek si již poleží.

i"* '-"'
:

(31. prosinec)
*"

.1..r..

skou ltisku.

AŽ splníme během Vánoc to
nejpodstatnější, ca se od nás
očekavá, pak se můžemeoddat
i bouřlivějším projevům oprav-

davého veselí: ,,Holaj, duša!,,
osobní i rodinnou a společen.

skou radost v plné míře, nitro
přetékajícíblahem lidského
pokoje, vyzařovaného do
společenství obce Vám všem
přeje
Vdš farář, P, Iosef Pekdrek

Krdsné Vdnoce plné radlsti,šthtí,
dobré pohody a spokojenosti
v nqvem rqce

nřojí

yIýJb

členovéZastupitelsna lbce Neubuz

obecní zastuoiteIstvo v Neubuzi
uspořáda|o dne 27, g. 2OO1 v nové

víno. Pan Zapleta| hrál nejdříve k po-

První setkání důchodců našíobce
s představiteIi obecního ZaStupite|-

k tanci, to Se teprve rozje|a ta pravá
zábava. I když tanečníkůbyIo míň než

společenskémístnosti nad obchodem

.

Naši iubilanti v |. čtvrtletí2002

Klačánek Rudo|f
oškerová Marie

Marie
Vykopal.losef
Oškerová V|astimila
TomšíčekJosef
Že|ezníková Emi|ie
Chovanec Joseí
TomšíčkováMarie
V|čnovská

82 let
70 |et

stva' Téměř B0 občanůmbyIy rozes|ány domů pozvánky.

75 let
82 let

v

81 let
89 |et
B0 |et
70 |et
70 let

Přejeme hodně zdraví a životního
optimismu.

.

Narození
Březíková

Nico|e 12.11,2001

Přejeme hodně rodičovské lásky
a štěstí

Setkání bylo sIavnostně zahájeno

-l6.30

hodin, kdy by|o v sá|e přítom.
no asi 40 občanů.
Přítomným občanůmby|i k dispozi.
ci všichni č|enovéobecního zastuoite|stva, na které se moh|i obrátit s jakýmkoIiv dotazem.
Všichni se těšiIi na tradičníVystoupení dětí ZŠ.Bohuže| téměř všechny
ÚčinkujícípřepadIa nenadá|á chřipka
a vystoupení by|o p. ředite|kou odvoláno. Naštěstíp. Zapletal z Bohuslavic
neonemocně| a tak o hudbu a zpěv

byIo postaráno. Č|enovémysIiveckého

sdruženípřipraviIi pro hosty srnčí

gu|áš, na stole nechybě|y koláčky ani

slechu, aIe když vyzva| přítomné

tanečniC, na parketě se vystřÍdaIi
téměř VšiChni. A kdyŽ zazně|y starší
písničkyV rytmu disco byI parket
v okamŽiku p|ný. Kdo Zrovna netancova|, tak si povída| se sousedy/ proh|í-

že| sbírku fotograÍií z historie obce
nebo jen poslouchal hudbu. Bylo
vidět, že takové odreagování od kaŽ-

dodenních starostí kaŽdému prospívá.

PosIední hosté odcháze|i až po 23

hodině a ještě si do kroku pobrukova|i
posIední písničku.Z toho lze usoudit,
Že se snad všichni dobře pobaviIi a Že
se jím setkání |íbiIo.
Věřím, Že ted,, kdyŽ se máme kde

scházet, nebyIo to setkánÍ posIední
a příště se sejdeme v hojnějším počtir'

. Úmrtí
oškerová LudmiIa
Neumann -laromír
Janů MiIan

. Večeřová Františka
Červenka Jaromír

Čest jejich památce

. odhlášeníz Neubuze
Semela Petr
|ng. Vasi|čo - VičíkováHana
S|ádek PaveI

nemouitostí
moŽno dodrŽet předepsané vzdá|enosti, je nutno poŽádat o Vypnutívedení'

Práce je třeba provádět v období

Vegetačníhoklidu a to průběŽně, nej|épe v měsíci Iistopadu a prosinci.
V případě, že si to vyŽádá bezpečnost a spolehlivost provozu nebo dokonce dojde k poruše na vedení z titu.
lu nedostatnečné údržbyporostů, pro-

vedou vymýcení stromoví pracovníci
energetiky vIastními prostředky, zpŮsobem odpovídajícímna|éhavosti situace.

Za nesp|nění zákonných povinností
maj

ite|ů a uŽivate|ů nemovitostí

odstraňovat a okIešťovat stromoví porostů, ohroŽujících bezpečný a spoa jiné porosty ohrožujícíbezpečný Iehlivý provoz za(ízení.
a spolehIivý provoz rozvodných zaříPod|e zákona Č. 45812000 Sb' má
zení, mohou být upIatněny finanční dodavate| e|. energie právo vstupovat
sankce Ze strany energetické inspekce.
a viíŽdět na cizí nemovitosti V souviSVeškerévýše uvedené povinnosti
losti se zřizováním, provozem/ oprava.
a zásady jsou stanoveny zákonem č' mi a Údržbou rozvodných zařhen(,
358/2000 Sb. a normami ČSN 33 3301
a ČsN :+ :t oa.

, a jiné prllosty ohrožujícíbezpečn''

|ednu, únoru a březnu, budou provádět pracovníci Jihomoravské energetiky, a.s. v katastru Vašíobce pravidel-

zení v případech, kdy tak po předchozím uoozornění neučiniI vlastník či
uživate| sám. Tuto naši výzvu považuj.

Oznamujeme Vám, že v měsících

nou kontroIu energetiCkýCh zařízení
v našísprávě z poh|edu případných

dá|e odstraňovat a okIešťovat stromol',í

a spoIehIivý provoz rozvodných zaří.

te prosím Za upozornění ve smys|u
zmíněnéhozákona.

Dne 28. 11. 2001 se r.rskuteČr-ri|c-l zasedáni ollce a projedna|o:
. kontrola a ověření zápisu z minuiého zasedárrí
projednaIo
a schvá|i|o návrh vy"

h|ášky obce Neubuz o chování psů
inventarizačníkomisi pro
schváliIo
"
přípravu inventury za rok 2a01

V organizačních zá|eŽitostech projednaio:

. post;ivení vánočního stromU

na

návsi

. schvá|ilo Dohodu o zimní Údržbě
.

mezi obcí a panem Vl. MinařÍkem
schváliIo příspěvek pro nemocnici

MiIosrdných bratří ve Vizovicích

ve výši 10.000,- Kč
" scirváli|o sm|ouvu o převodrr kni|rovny pod správu obce Neubuz
. projednalo přípravu nové vyhlášky
obce Neubuz o nak|ádání s komurlá|nín-r odpadenl.

Važeníspoluobčané,
Zastupitelstvo Obce N eubuz,
Vas srdečně zve
přivítání
na
a přípitek

?//
a\

nového roku 2oo2,
který Se již tradičně uskuteční
před obecním úřadem.

-tt

AKTUÁLilí IilF0RMAGE okresní úřad Z|ín, referát vnitřních věcí
OBCE IIEUBUZ
informuje...
aao

Upozorňujeme občany na zákon-

nou povinnost v nastávajícím

zimním období provádět údržbu
veřejných chodníkůpodél svých
rodinných domků, včetně zahrádek a udržovat je v bezpečném
stavu pro chodce. To znamená,
odhrnování napad|ého sněhu,
a posyp. Posypový materiá| je
rozvezen v jednotlivých částech
obce.

aaa

Svoz plastových odpadů - TERMílÝí

vždy Po dopoIedne
- 21.1.,18.2. a 18.3.2002
{vnz .oh^-* ^x-"'^L ^l-^.t'o'

...občany, že dnern .3-l . prosince 2001
skonči pIatnost občanských průkazu typu
kníŽka, ve kterých není vyznačeno Státní
občanstvíČeskérepLrbI ik,.

VzhIedem k tomu, že doba vydání '

nového občanskéhoprúkazu rnúŽe činit
až 30 dnú /tisk v centrální výrobně clok|adú v Prazel mě|i by občanépoŽádat
o vydání nor'ého občanského průkazu co
nejdříve.

Zádost o vydání nového občanského
průkazu nlohou poclat občanébud'na
svém matričnírnúřadě nebo přímo na

v úřednídny pondě|í a středa v době od
B.00 - 17.00 hodin/. K žádosti o nový
občanský průkaz občan přiIoží ]x foto,
starý občanský prŮkaz, pokud' doš|o ke
změně v osobnírn stavu i dok|ad o této
zrněně, doporučujeme také rodný |ist.

Pokud občan žádá zapsat do občanského prúkazu titu|, předk|ádá přís|ušný

diplom.
B|ižšíinformace |ze získat na te|efonu:
067/ -76 90 613 nebo 76 90 614.

Výzuavlastníkůma užiuatel ům
Jihomoravská energetika, a. s./ upo-

zorňuie na novinnost odstraňovat

ZMĚNA v PLATnÉ, zd'vÝvoz DoMovNÍHo oHPADU S PLATNOSTÍ oD 1.1.2002
ťí*

referátu vnitřních věcí okresního úřadu
Z|Ín . Prštné, L. Váchy 602 i nelépe

*'k'< * * * * * * * * *'ť *'t * * *'<'< * * * * * * *

*'í'í * * * * * * * *

Na zák|adě nové vyhlášky č.185/2001 Sb. upra.
vuje obec Neubuz nové ceny svozu domovního
odpadu následovně:
1 ks žetonu . za 30 Kč. Za svoz PE lahví' skla,
kontejnerů, nebezpečnéhoodpadu . 100 Kč
za rok a popisné čís|o.

pro přib|íŽení větví při pádu. Provádě-

jícípracovník je povinen učinit opatřepádu stromu nebo větví nežásmerem.
ná vzdá|enost činí:
]ení VVN 110 kV

lení VN 35 kV
|ení NN

3m
2m
.lm

zorňujeme, Že nedodrŽenÍm

,edené bezpečnévzdá|enosti při

ochází k porušeníbezpečnostředpisů, za což JME, a. s'/ ne.
i Žádnou odpovědnost. Není-|i

2/?,O92
v./
-

Y

'

Sportem ku zdraví...

Býva|í žáci neubuzské škoIy se před prázninami zúčastniIisoutěže v at|etice ve
Z|íně.ri nej|epší z nich nás reprezentovali zaZ|ínský kraj na krajské soutěŽi v Třebíči.
Neodradi|o je ani brzké vstávánína autobus, který odiíždě| už v 5.00 hodin ráno.
Za Žákyně soutěžiIa Niko|a Vaculková - umístiIa se na krásném 2' místě. Da|šÍ
závodnicí byla Tereza Vaňharová. Za m|adší dorost V|adimír Hynčica obsadi| 3' místo
.l
a za staršídorost Lubomír Chovanec ' místo.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci'

Ve stopě trnavského vrchu

R{}I(U

VÁNoČNíPRÁZDNINY
otl

J'3.

$ťotince;do'2..lďna 2002

POLOLETNI PRAZDNINY
..pátek

1. února 2002

Da|šísportovní soutěŽí, tentokrát pro mIadší Žáky našíško|y, by|y závody pořádané
trnavskou školou s názvem Ve stopě trnavského vrchu. Z každétřídy by|o vybráno
někoIik Žáků, kteří nás reprezentovaIi. Závodů se účastniIitaké žáci ZŠTrnava,
Kašava a Vese|á. Trať by|a dlouhá asi 350 metrů a neby|a zrovna jednoduchá'
A jak naši sportovci dopadli?
Pnvní třída:
Mirek Minařík - 1 ' místo, Timea TÚryová . 3. rnísto
Třetí třída:
Monika Bartíková - 3. místo
Čtvrtá třída: Danie|a Vaidáková - 2' místo
Všem závodníkům blahopřejeme k pěknému umístění'
H. Červenkot á

Co všechno se dělo při Dnech zdtaví v Neubuzi

Dny zdraví v našíma|otřídní škole se již stávají tradicí.
Vypracovaný projekt se drŽí ideje programu Zdravých ško|. Ta
vychází a opírá se o Evropský projekt ško| podporující zdraví,
clo kterého je i naše škoIa zapojena. -Jeho tvůrci jsou Světová
zdravotní organizace, Rada Evropy a Evropská unie.
Co se pod tím skrývá?
Zajistit dětem při učenípocit bezpečía kIidu, posiIovat irnu.
rritu proti infekci virem ,,šikanování,,, probudit v žácíchradost

tvořit a poznávat, počítats jejich spoIuúčastípři dotváření
obsahu a formy výuky. Naučit je komunikovat mezi sebou

a umět nas|ouchat jeden druhého, naučit je vzájemné to|eranci
a vést je ke kamarádství atd. Da|y by se vyjmenovat da|ší zásady, ale podívejme se na Dny zdraví.
Dny zdraví a otevřených dveří začaIy jiŽ tradičně nedě|ní
drakiádou. Vítr nepřá|, a|e tatínci i maminky se snaŽiIi dětem
udě|at radost. Nemi|osrdný s|abý větříček donutiI některé rodiče k veikým běžeckým výkonům. A jak jim to š|ol A|e i děti 5i
zaběhaIy v běžecké soutěŽi. Na své si přišli jak koIoběžkáři, tak
rodiče s ma|ými dětmi. Soutěže na stanovištích tento nedě|ní
maratón ukončiIy.
Práce žákůvýtvarného a keramického kroužku zdobi|y celou
škoIu. Také soutěž o nejkrásnější dýni nám pomohIa zpestřit
clvorek škoIy. Krásné pIyšovéhračky pak by|y odměnou pro ty
nejúspěšnější výtvarn íky.

Cílem dalších dnů byla ekoIogická výchova. Žáci se soustřenáp|ň prolhaIa učivo v češtině i v matematice. Sběrem 50 kg papíru se ušetří jeden strom.
Kolik stromů ušetříme sběrem 650 kg papíru? Zně|a otázka paní
učitelky v hodině matematiky. A v takovém cjuchu se pracova|o
ve všech hodinách. V prvouce a v přírodovědě se š|o na hřiště.
Hra na |ovce odpadů donutiIa žáky nejen přemýš|et, a|e i třídit
odpad. Po sIoženípuzzIe objeviIi žáci eko|ogické věty mouci.

dili na probIematíku odpadů. Tato

rosti. Touto konrétníčinností si děti zapamatovaIy více, než
v běžnévyučovacíhodině. Závěrečný test a křiŽovatka to potvr.
diIa. odpoIedne pak výrobou tašek z v|nité |epenky zakončiIi
žáci svůj prvnÍ den'
Ke zdravým dnům patří i pohybová aktivita. K tomu, aby to
žáky více motivova|o, jsrne pozvaIi žáky ze Zák|adní ško|y ze
Všeminy. Běh pro zdraví odstartovaI sám pan starosta V|adimír
Hynčica' SoutěžiI každý ročníksamostatně. Záci se navzájerrl
ve|m povzbuzova|i. A ti, kteří se umístiIi na prvních třech rnís.
tech obdrŽeIi diplom s pěknou cenou. AIe ani ostatní Účastníci

nepřiš|i zkrátka. 5e symboIickou medailí Zdravých dnů a se
sIadkou odměnou se potěšili všichni závodníci. Závěrem spo|ečnépráce by| obrázek na ba|ícímpapíře na téma: ,,Do jaké

ško|y rádi chodíme, jak si představuji zdravou školu.,, Žáky spo-

Iečná práce sblíŽiIa. Navzájem si sdě|ovaIi své poznatky

a nápady. Hosté odcháze|i spokojeni se slibem, že určitě v této
spolupráci budeme pokračovat' Vždyť pohybová aktivita u dětí
není jen nástrojem zdravotní prevence/ aIe i prostředkeirr
k zajištění normá|ního vývoje' Nízká fyzická zdatnost a oclo|'
nost, častý výskyt obezity, nepříznivévIivy v psychice a v sociá|ních vztazích ohrožují ve|kou část popuIace'
Součástí těchto dnů by|o navázání spoIupráce ne,jen s obcí,
a|e i s rodiči' Během všech dnů se mohIi rodiče podívat do vytrčovacíchhodin. Přesvědčit se o rozdílech mezi tradičnízák|acl.
ní škoIou a škoIou malotřídní. Z)isÍiI, jak se vylrčujídvě věkově
odIišnéskupiny Žáků najednou. Jak dů|ežité,je,že se děti naučí
pracovat samostatně a svědomitě.
Děkujeme všem rodičům,kteří se podí|e|i na Dnech zdraví
a také za finančnípomoc oU Neubuz, Panu starostovi, pantr
Závadovi, firmě Lokarr, panu Štěpanovskému, íirmě Creiner,
oant: Bendovi a Klubu rodičůNeubr.rz.
L, Staroveská

